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Covid-19 Brasil: Medidas 
Governamentais

A P&D Brasil tem compartilhado com seus associados, semanalmente,
informativo com o compilado das principais medidas editadas pelo Governo
que visem minimizar os impactos da crise da pandemia do Covid-19 no
Brasil, para facilitar o monitoramento das empresas associadas quanto as
medidas implementadas até o momento.

O informativo tem o propósito de destacar as principais medidas que
impactam diretamente o setor produtivo, bem como subsidiar as empresas
associadas com informações relevantes que impactam suas decisões
estratégicas dentro das organizações.

Acompanhe todas as nossas publicações!

BRASÍLIA

Conselho P&D Brasil 
Gestão 2018-2020

Os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria da P&D Brasil
(gestão 2018-2020) reuniram-se virtualmente, devido à pandemia da Covid-
19, para aprovação das contas 2019 e aprovação do orçamento 2020 da
associação para deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que se reuniu
na sequência da reunião de conselho.

As Contas 2019 e o Orçamento 2020 da P&D Brasil foram aprovados por
unanimidade dos conselheiros, recomendando a aprovação pela Assembleia
Geral Ordinária 2020.

Essa foi a última reunião dos membros do conselho, cujos mandatos se
encerram em 30 de junho de 2020.

BRASÍLIA

Assembleia Geral Ordinária 2020

Devido à pandemia da Covid-19, a Assembleia Geral Ordinária 2020 da
P&D Brasil ocorreu excepcionalmente por meio virtual. Dentre os temas
em pauta foi apresentando aos associados o Relatório Anual 2019, com
um compilado das principais agendas da associação realizadas ano
passado, com destaque para a brilhante atuação da entidade na
reformulação da Lei de Informática.

Durante a Assembleia também ocorreu as eleições do Conselho
Deliberativo, Fiscal e Diretoria para a gestão 2020-2022, tendo sido eleita
a chapa única inscrita “Conectando quem investe com visão de futuro!”.
O novo Presidente do Conselho Deliberativo é o Sr. Marcelo Andrade
(Prysmian), a Presidente do Conselho Fiscal é a Sra. Claudia Gebinski
(Datacom) e a Diretora Presidente, a Sra. Rosilda Prates. Os membros
eleitos tomarão posse a partir do dia 01 de julho de 2020.
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Webinar P&D Brasil e MCTIC -
Regulamentação Lei de Informática 

A P&D Brasil promoveu Webinar com representantes do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, para apresentar aos associados
os principais tópicos do Decreto 10.356/2020 que dispõe sobre a
política industrial para o setor de tecnologias da informação e
comunicação – Lei de Informática, regulamentando as atividades e
investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I em
tecnologias da informação e comunicação - TIC, o crédito financeiro, a
habilitação dos bens de TIC e quanto as obrigações decorrentes do
crédito gerado.

Webinar P&D Brasil, MCTI e Finep 
Edital Tecnologias 4.0

Com a publicação da Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT para Subvenção
Econômica à Inovação para Tecnologias 4.0, a P&D Brasil promoveu
Webinar com o Diretor de Inovação da FINEP, Sr. Alberto Dantas e o
Superintendente de Inovação, Sr. Newton Hamatsu, para apresentação dos
principais tópicos do Edital de Subvenção, aberto até o dia 30 de julho.

Durante a apresentação o Diretor de Inovação da Finep destacou que o
edital visa o fomento e a seleção de projetos de inovação nas temáticas:
Agro 4.0, Cidades Inteligentes, Indústria 4.0 e Saúde 4.0. As propostas
deverão contemplar ao menos uma tecnologia habilitadora, tais como 5G,
Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, Robótica Avançada,
Computação em Nuvem, Realidade Aumentada ou Manufatura Aditiva.

Câmara Temática TELECOM 
P&D Brasil

Os membros da Câmara Temática Telecom da P&D Brasil reuniram-se,
por videoconferência, com o intuito de debaterem uma proposta para
atualização do processo produtivo básico para os bens de informática
aplicados às Telecomunicações.

O grupo de trabalho também tem em pauta de discussão as
oportunidades oriundas do Edital 5G e o programa de financiamento
aquisição inovadora da Finep para o segmento de telecomunicações.

Câmara Temática ENERGIA 
P&D Brasil

Os representantes da Câmara Temática Energia da P&D Brasil
reuniram-se virtualmente para construção de uma proposta, já na
nova metodologia por pontuação, para o PPB de Equipamentos de
Energia Elétrica. Também foi alvo de debate o Programa Finep de
Aquisição Inovadora para Equipamentos de Energia.

O grupo de trabalho é formado por representantes das empresas
associadas CLAMPER, ENGETRON, FURUKAWA, IMS, INTELBRAS,
LANDIS+GYR, NHS, RAGTECH, VMI e WEG.
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SAIBA +

24/06

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Virtual Conselho P&D 
Brasil Gestão 2018-2020

19/06

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Câmara Temática 
TELECOM - P&D Brasil

15/06

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Câmara Temática 
ENERGIA - P&D Brasil             
Ministério da Economia / MCTI

15/06

Brasília/DF – MCTI / Finep 
Videoconferência

Lançamento Edital MCTI/Finep 
Tecnologias 4.0

08/06

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Câmara Temática 
ENERGIA - P&D Brasil

09/06

Brasília/DF – CNI 
Videoconferência

Reunião CEB/CNI - Coalizão 
Empresarial Brasileira

04/06

Brasília/DF – Videoconferência

Webinar P&D Brasil / MCTIC -
Regulamentação Lei de 
Informática (Decreto 
10.356/2020)

03/06

Brasília/DF – Ministério da Justiça 
Videoconferência

Reunião da Câmara 4.0 - GT -
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

25/06/2020
Inovação ágil será decisiva para o Brasil no pós pandemia, afirma diretor-geral do SENAI
Rafael Lucchesi destacou importância do modelo flexível da Embrapii, durante assinatura de termo de cooperação pelo qual o Instituto SENAI de Inovação
em Biossintéticos e Fibras tornou-se unidade da empresa

22/06/2020
Anatel lança página sobre simplificação regulatória
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou nesta segunda-feira (22/6) nova página em seu portal na internet

18/06/2020
5G Frequências destinadas ao 5G têm novo ato e consulta sobre requisitos técnicos
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou, nesta quarta-feira (17/6/), o Ato nº 2.934, aprovando os requisitos técnicos e operacionais de
uso da faixa de 2.300 a 2.400 MHz (2,3 GHz-TDD).

17/06/2020
Edital da Finep/MCTI destina R$ 50 milhões em subvenção econômica para tecnologias 4.0
A Finep, Financiadora de Inovação e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), lança nesta quinta-feira, dia 18 de junho, edital de
subvenção econômica, no valor de R$ 50 milhões, para apoio à projetos de inovação envolvendo tecnologias 4.0.

12/06/2020
Bolsonaro sanciona lei que cria regime jurídico emergencial na pandemia
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.010, de 2020, que cria um regime jurídico emergencial durante a pandemia do novo coronavírus.

09/06/2020
Empresários poderão parcelar multas aplicadas pelo governo
Medida tem o objetivo de preservar a atividade econômica durante a pandemia do novo coronavírus

02/06/2020
Medidas adotadas pelo Governo Federal no combate ao coronavírus - 1º de junho
Diariamente, o Governo Federal lança medidas para diminuir os efeitos do novo coronavírus na vida dos brasileiros.

02/06/2020
Receita Federal prorroga até 30 de junho suspensão das ações de cobrança
Atendimento presencial continua somente para os serviços essenciais

Acesse                 a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI!

Connected Smart Cities 2020

A P&D Brasil apoia institucionalmente o evento Connected Smart Cities
2020, que será realizado vistualmente nos dias 09 e 10 de setembro.

O evento é inovador, multiplataforma e pioneiro no campo da
discussão acerca de tecnologias, investimentos e inovações que
transformam cidades e conferem a elas o título de Cidades Inteligentes.
Reunindo os mais diversos setores para discutir, apresentar e construir
ideias que têm o potencial de revolucionar a relação estabelecida com
as cidades brasileiras.

Associados P&D Brasil têm desconto na inscrição. Nos contate caso
tenha interesse.

02/06

Brasília/DF – ME/ MCTI 
Videoconferência

Reunião da Câmara 4.0 - GT -
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação

23/06

Brasília/DF – Videoconferência

Webinar P&D Brasil - Perspectivas 
Pós-Crise com Luiza Helena 
Trajano/Magazine Luiza

04/06

Brasília/DF – Finep  
Videoconferência

Reunião Finep/BRDE/P&D 
Brasil/ABRINT – Programa de 
Aquisição Inovadora Telecom

3ª Webinar P&D Brasil -
Perspectivas Pós-Crise com 
Luiza Helena Trajano

Em sua terceira edição do Webinar Perspectivas Pós Crise, a P&D
Brasil teve a honra de receber a super Luiza Helena Trajano –
Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e
Presidente do Grupo Mulheres do Brasil, contando com a mediação
do Presidente Antonio Carlos Porto e da nossa Diretora Executiva
Rosilda Prates, da P&D Brasil.

A Sra. Luiza Helena Trajano compartilhou muito de suas experiências
e crenças, e destacou a relação do empresariado com o meio digital,
principalmente nesse período de pandemia.

Ao longo da sua exposição, ela afirmou: “Inovação, atendimento e a
relação entre as empresas e as pessoas, serão as únicas coisas que
vão permanecer e atualmente não se pode falar em inovação, sem
citar a relevância do digital na vida das pessoas.”
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BRASÍLIA

Brasília
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Câmara Indústria 4.0 

A Diretora Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, representou a entidade
na reunião do GT-1, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, que teve como objetivo
apresentar a situação das ações do Plano de Ação e das novas propostas
encaminhadas pelas Instituições que fazem parte da Câmara Brasileira da
Indústria 4.0.

Também foram revisadas o andamento das ações priorizadas pelo Grupo de
Trabalho, que são (i) Identificar segmentos ou nichos com maior potencial
para desenvolvimento tecnológico nacional; (ii) Estimular a oferta de
recursos financeiros para promover o desenvolvimento tecnológico voltado
para a Indústria 4.0; e (iii) Estruturar rede de sistemas para o
desenvolvimento e demonstração de tecnologias associadas à Indústria 4.0
aplicados a setores priorizados.

BRASÍLIA
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ONLINE

Câmara do AGRO 4.0 

A P&D Brasil é membro da Câmara do AGRO 4.0, coordenada 
conjuntamente pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento – MAPA e o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações - MCTI.

A entidade compõe todos os grupos de trabalho: (i) GT
Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; (ii) GT Conectividade no
Campo; (iii) GT Cadeias Produtivas e Desenvolvimento de
Fornecedores; e (iv) GT Desenvolvimento Profissional.

Em junho foram realizadas reuniões de todos os grupos de trabalho
com o objetivo de definir as ações gerais sobre a retomada dos
trabalhos da Câmara do Agro 4.0; as ações realizadas em 2020 por
MCTI, MAPA, CNA e OCB; as ações realizadas pelos membros dos GTs;
e a definição dos temas e ações estratégicas.
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CNCP - Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e Delitos 

contra a Propriedade Intelectual

A P&D Brasil participou, via videoconferência, da 3ª reunião de 2020
do CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra
a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça.

Dentre os temas em pauta foi apresentado o status quanto a adesão
ao “Guia de boas práticas e orientações para implementação de
medidas de combate à pirataria nas plataformas de comércio online”,
também foram apresentados os informes sobre o Diretório do INPI,
além disso, tratou-se de informações a respeito do “Guia de boas
práticas para a implementação de medidas de combate à pirataria
pelos provedores de serviços de pagamento” e discutidas informações
a sobre o Regimento Interno do CNCP, Chamamento Público e
Alteração do Decreto que regulamenta o Conselho.
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SAIBA +

Coalizão Empresarial Brasileira

A P&D Brasil participou de videoconferência da CEB – Coalizão Empresarial
Brasileira/CNI, que teve como pauta principal o debate quanto aos
instrumentos de alteração tarifária e as últimas movimentações do Brasil
com relação às atualizações da Tarifa Externa Comum (TEC).

Foi apresentado também um balanço a respeito da presidência paraguaia e
os próximos passos do Mercosul, e por fim, discutiu-se a conclusão do
acordo com a União Europeia e EFTA e as negociações do Mercosul com a
Índia.
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Webinar P&D Brasil e MCTIC 
Regulamentação Lei de Informática 

A P&D Brasil promoveu Webinar com representantes do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, para
apresentar aos associados os principais tópicos do Decreto
10.356/2020, instrumento que regulamenta o crédito financeiro para a
Lei de Informática, as atividades e investimentos em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - PD&I em TIC, a habilitação dos bens de
TIC e as obrigações e penalidades decorrentes do crédito gerado.

Na oportunidade da agenda as áreas de controladoria, P&D, tributária
das empresas associadas puderam sanar suas dúvidas quanto à
atualização das metodologias dos normativos que regem a nova
política de informática no país.
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24/06

Brasília/DF – Videoconferência

Assembleia Geral Ordinária 2020 
Virtual

29/06

Brasília/DF – MCTI / MAPA 
Videoconferência

Reunião GT Conectividade no 
Campo – Grupos de Trabalho 
Câmara do Agro 4.0

24/06

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Virtual Conselho P&D 
Brasil Gestão 2020-2022

29/06

Brasília/DF – MCTI / MAPA 
Videoconferência

Reunião GT Desenvolvimento, 
Tecnologia e Inovação – Grupos 
de Trabalho Câmara do Agro 4.0

24/06

Brasília/DF – Finep  
Videoconferência

Reunião Finep/BRDE/P&D 
Brasil/ABRINT – Programa de 
Aquisição Inovadora Telecom

30/06

Brasília/DF – MCTI / MAPA 
Videoconferência

Reunião GT Cadeias Produtivas e 
Desenvolvimento de 
Fornecedores – Grupos de 
Trabalho Câmara do Agro 4.0

30/06

Brasília/DF – MCTI / MAPA 
Videoconferência

Reunião GT Desenvolvimento 
Profissional – Grupos de Trabalho 
Câmara do Agro 4.0

30/06

Brasília/DF – Videoconferência

Webinar P&D Brasil com MCTI e 
Finep – Edital MCTI/Finep 
Tecnologias 4.0
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